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Opis przedmiotu zamówienia 
 

WYKONANIE INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ, 
INWENTARYZACJI ZIELENI, EKSPERTYZY TECHNICZNEJ, EKSPERTYZY MYKOLOGICZNEJ ORAZ 

BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZY UL. TARGOWEJ 14 
W WARSZAWIE 

 
Adres nieruchomości: ul. Targowa 14 w Warszawie (działka: nr 2/9 z obrębu 3-02-01) 
 
Ogólna charakterystyka nieruchomości 
 
Zespół budynków ma zmienną wysokości zabudowy, w układzie 4-podwórzowym, jest częściowo 
podpiwniczony i posiada 10 klatek schodowych. 
Nieruchomość jest wpisana do Rejestru Zabytków pod numerem A-970 oraz do Gminnej Ewidencji 
Zabytków m. st. Warszawy pod numerem 6304. 
Działka znajduje się na terenie oznaczonym c6.3U(MW) miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „rejonu Dworca Wschodniego”, uchwalonego przez Radę m. st. Warszawy w uchwale 
nr XCIII/2737/2010 z 21 października 2010 r. 
Nieruchomość została wpisana na listę projektów wchodzących w skład kluczowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w przyjętym przez Radę m. st. Warszawy „Zintegrowanym Programie Rewitalizacji 
m. st. Warszawy do 2022 roku”, jako „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 14”. 
 
Powierzchnia działki: 4 357 m2 
Powierzchnia zabudowy: około 2 731 m2 
Powierzchnia użytkowa: około 5 255 m2 
Liczba kondygnacji nadziemnych: 4 lub 1. Liczba kondygnacji podziemnych: 1 
Konstrukcja murowo drewniana, częściowo stalowo-ceramiczna. Fundamenty murowane z cegły 
ceramicznej pełnej. Stropy nadziemia i więźba dachowa drewniane. Stropy nad piwnicami stalowo-
ceramiczne i ceramiczne. 
 

 
Rysunek 1. Zdjęcie lotnicze. 
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Rysunek 2. Rzut parteru. 

Rysunek 3. Przekrój. 

 

 
Rysunek 4. Plan podziału zespołu budynków na oficyny.  
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Nieruchomość została opisana w „Studium historyczno-konserwatorskim do projektu remontu 
kamienicy położonej w Warszawie na ulicy Targowej 14”, wykonanym w styczniu 2016 roku przez 
dr Annę Golę, które stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 
1. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej do celów projektowych. 
2. Wykonanie inwentaryzacji zieleni do celów projektowych. 
3. Wykonanie ekspertyzy technicznej do celów projektowych. 
4. Wykonanie ekspertyzy mykologicznej do celów projektowych. 
5. Wykonanie badań stratygraficznych do celów projektowych. 
 
 
 
 
 

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej do celów projektowych 
 
Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę (osoby) posiadającą uprawnienia 
architektoniczno-budowlane bez ograniczeń, winna być wykonana w sposób właściwy dla tego 
rodzaju opracowań, winna zawierać opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć oraz 
w szczególności zawierać następujące elementy: 
1. Opis stanu istniejącego. 
2. Opis zagospodarowania terenu. 
3. Podkład geodezyjny na mapie zasadniczej. 
4. Pomiary inwentaryzacyjne wszystkich pomieszczeń. 
5. Rzuty wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych oraz dachu, z opisem schodów (biegi, 

ilość i wymiary stopni). 
6. Tabelaryczne (dodatkowo w pliku XLS) zestawienia powierzchni i kubatury wszystkich 

pomieszczeń nadziemnych i podziemnych (oddzielnie lokale mieszkalne, usługowe i komunikacja) 
z podziałem na kondygnacje i oficyny zgodnie z rysunkiem nr 4. 

7. Przekroje charakterystyczne – nie mniej niż (zgodnie z rysunkiem nr 4): 
a) przez budynek frontowy, oficyny I, II, III, IV, 
b) przez oficyny IA, IB, 
c) przez oficyny IIA, IIB, 
d) przez oficyny IIIA, IIIB, 
e) przez oficyny IVA, IVB, 
f) przez wszystkie klatki schodowe z pokazaniem balustrad. 

8. Rysunki wszystkich elewacji z zaznaczeniem miejsc uszkodzeń i opisem ich rodzaju, z wykazaniem 
podziałów stolarki okiennej i drzwiowej (m.in. podziały skrzydeł, szprosów itd.) oraz 
z zaznaczeniem gzymsów drewnianych i żeliwnych. 

9. Zwymiarowanie otworów okiennych oraz otworów drzwiowych zewnętrznych do budynku 
i wejściowych do lokali. 

10. Zaznaczenie, opis i rysunki wszystkich detali architektonicznych (zachowanych w całości, w części 
lub ewentualne ślady po nich), w szczególności na dachach i elewacjach (kominy, balkony, okapy, 
gzymsy, obramowania okien i drzwi, parapety, zworniki, tynki itd.), na dziedzińcach (posadzki, 
murki), na poddaszu (więźba dachowa), w bramach (odboje), na klatkach schodowych (schody, 
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poręcze, balustrady, posadzki) oraz detali wewnętrznych (obramowania drzwi, parapety okienne, 
szafki, schowki, piece, posadzki, wykończenia ścian, sufitów itp.), a w szczególności detali 
opisanych w „Studium historyczno-konserwatorskiego do projektu remontu kamienicy położonej 
w Warszawie na ulicy Targowej 14”, które stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

11. Zaznaczenie przyłączy do zespołu budynków. 
12. Inwentaryzację bryły zespołu budynków, elewacji zewnętrznych i części wspólnych (klatki 

schodowe, korytarze, stropy, spoczniki itd.) należy uzupełnić: 
a) metodą pomiaru geodezyjnego 

lub 

b) metodą skaningu 3D (trójwymiarowy) z przekazaniem wyjściowego pliku chmury punktów 
(z dokładnością +/- 2 mm w układzie współrzędnych; plik wyjściowy dodatkowo 
przekonwertowany do formatu DWG). 

13. Wszystkie rysunki detali architektonicznych (opisanych w punkcie 10) winny być wykonane 
w skali 1:20, winny być zwymiarowane i winny zawierać przekroje elementów stolarki. 

14. Wszystkie pozostałe rysunki winny być wykonane w skali 1:50 i winny być zwymiarowane. 
 
 
 
 
 

Wykonanie inwentaryzacji zieleni do celów projektowych 
 
Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę (osoby) posiadającą uprawnienia 
architektoniczno-budowlane bez ograniczeń, winna być wykonana w sposób właściwy dla tego 
rodzaju opracowań, winna zawierać opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć oraz 
w szczególności zawierać następujące elementy: 
1. Opis stanu istniejącego. 
2. Rysunki na podkładzie geodezyjnym na mapie zasadniczej, z geodezyjnym naniesieniem 

wszystkich zinwentaryzowanych drzew i krzewów. 
3. Zestawienie tabelaryczne (dodatkowo w pliku XLS) zinwentaryzowanych drzew i krzewów 

zawierające: 
a) nazwa łacińska, 
b) nazwa polska, 
c) obwód pnia drzewa (mierzony na wysokościach zgodnie z obowiązującymi przepisami) 

oraz średnica jego korony, 
d) powierzchnia terenu zajmowana przez krzew, 
e) opis stanu zdrowotnego drzewa lub krzewu, 
f) zalecenie odnośnie dalszego zachowania drzewa lub krzewu. 

4. Wszystkie rysunki winny być wykonane w skali 1:50 i winny być zwymiarowane. 
 
 
 
 
 

Wykonanie ekspertyzy technicznej do celów projektowych 
 
Dokumentacja powinna być sporządzona przez rzeczoznawcę (rzeczoznawców) w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, winna być wykonana w sposób właściwy dla tego rodzaju opracowań, 
winna zawierać opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć oraz w szczególności zawierać 
następujące elementy: 
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1. Analiza dokumentacji archiwalnej. 
2. Określenie najistotniejszych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych z dokumentacją 

fotograficzną w postaci zdjęć, z naniesionymi miejscami wykonania zdjęć na rzutach. 
3. Badania wszystkich elementów zespołu budynków, ustalenie stanu technicznego, stopnia zużycia, 

wytrzymałości i nośności, zastosowanych materiałów wraz z analizą wyników (z zaznaczeniem 
miejsc wykonania wykopów, odkrywek i odwiertów), nie mniej niż w niżej wymienionym 
zakresie: 
a) fundamentów, z określeniem powierzchni i wysokości stóp (ław), wraz z wykonaniem 

niezbędnych wykopów i odkrywek (a następnie ich zakryciem i zabezpieczeniem); badania 
wraz z odkrywkami należy wykonać w reprezentatywnych punktach, w ilości przynajmniej 
20, 

b) stropów, z określeniem typu stropów, rozstawu belek stropowych, ich wielkości, powierzchni 
przekroju, głębokości gniazd osadzenia belek stropowych, wraz z wykonaniem niezbędnych 
odkrywek (a następnie ich zakryciem i zabezpieczeniem); badania wraz z odkrywkami należy 
wykonać w stropach różnego typu, w reprezentatywnych polach, w ilości przynajmniej 6, 

c) ścian konstrukcyjnych i działowych, z określeniem rodzaju materiału ścian, wraz 
z wykonaniem badań laboratoryjnych wytrzymałości murów (oddzielnie dla cegieł oraz 
oddzielnie dla zaprawy); odkrywki (odwierty) należy wykonać w reprezentatywnych 
punktach, w ilości przynajmniej 4, 

d) kominów dymowych i wentylacyjnych, 
e) więźby dachowej, pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, 
f) klatek schodowych i schodów, 
g) balkonów, 
h) tynków, 
i) stolarki drzwiowej i okiennej. 

4. Obliczenia statyczne obejmujące sprawdzenie istniejącej konstrukcji w zakresie elementów 
kwalifikujących się do zachowania. 

5. Określenie zakresu remontu kapitalnego zespołu budynków wraz z opisem niezbędnych prac: 
rozbiórkowych, prac wzmacniających dla elementów kwalifikujących się do zachowania, prac 
odtwarzających i zabezpieczających (optymalne konstrukcyjnie, wykonawczo i ekonomicznie). 

6. Ocena przewidywanego okresu użytkowania zespołu budynków po wykonaniu wskazanych prac 
remontowych (naprawczych). 

7. Wnioski i zalecenia dotyczące zabezpieczenia stateczności konstrukcji zespołu budynków 
w przypadku robót rozbiórkowych. 

8. Badania warunków geotechnicznych z określeniem nośności podłoża: 
a) wykonanie odwiertów do głębokości 2-3 metrów poniżej poziomu posadowienia 

fundamentów, w reprezentatywnych miejscach wewnątrz zespołu budynków, w ilości 
przynajmniej 2, 

b) wykonanie odwiertów do głębokości 6-8 metrów, w reprezentatywnych miejscach na 
zewnątrz zespołu budynków (od strony podwórza), w ilości przynajmniej 2, 

c) opracowanie badań w formie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża 
gruntowego. 

9. Koordynacja wyników badań ekspertyzy technicznej z wynikami badań ekspertyzy mykologicznej. 
 
 
 
 
 

Wykonanie ekspertyzy mykologicznej do celów projektowych 
 
Dokumentacja powinna być sporządzona przez rzeczoznawcę (rzeczoznawców) w specjalności 
mykologicznej, winna być wykonana w sposób właściwy dla tego rodzaju opracowań, winna zawierać 
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opis przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć oraz w szczególności zawierać następujące 
elementy: 
1. Analiza dokumentacji archiwalnej. 
2. Badanie stopnia zniszczenia zespołu budynków w wyniku postępującej korozji biologicznej. 
3. Wykonanie odkrywek ścian i konstrukcji zespołu budynków oraz wykonanie badań i pomiarów 

w reprezentatywnych miejscach wyników (z zaznaczeniem miejsc ich wykonania na rysunkach): 
a) wykonanie badań na zawartość soli w murze, w ilości przynajmniej 6, 
b) pobranie próbek i wykonanie badań laboratoryjnych na występowanie pleśni, w ilości 

przynajmniej 6, 
c) wykonanie pomiarów zawilgocenia ścian (wymagany wilgotnościomierz dielektryczny), 

w ilości przynajmniej 6, 
4. Przeprowadzenia badań makroskopowych. 
5. Identyfikacja zmian biologicznych i określenie stopnia biodegradacji. 
6. Analiza przyczyn zawilgocenia, korozji biologicznej oraz uszkodzeń i sformułowanie wynikających 

z tego wniosków. 
7. Dokumentacja fotograficzna. 
8. Sformułowanie zaleceń do przeprowadzenia prac remontowych. 
9. Koordynacja wyników badań ekspertyzy mykologicznej z wynikami badań ekspertyzy technicznej. 
 
 
 
 
 

Wykonanie badań stratygraficznych do celów projektowych 
 
Dokumentacja powinna być sporządzona przez osobę (osoby) posiadającą wykształcenie wyższe 
w specjalności zabytkoznawstwa i konserwacji dzieł sztuki lub zabytków oraz rzeczoznawcę 
(rzeczoznawców) Związku Polskich Artystów Plastyków w specjalności detalu architektonicznego, 
winna być wykonana w sposób właściwy dla tego rodzaju opracowań, winna zawierać opis 
przedmiotu opracowania i celu, jakiemu ma służyć oraz w szczególności zawierać następujące 
elementy: 
1. Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną. 
2. Wykonanie odkrywek i badań w reprezentatywnych miejscach (z zaznaczeniem miejsc ich 

wykonania na rysunkach), w ilości przynajmniej 10: 
a) badania składu zapraw i stanu zasolenia elewacji, 
b) badania stratygraficzne elewacji oraz części wspólnych (przejścia bramowe, klatki schodowe). 

3. Przedstawienie wyników badań, w tym określenie pierwotnego składu zapraw i kolorystyki. 
 
 
 
 
 

Wymagania wspólne dla wykonania wszystkich elementów przedmiotu zamówienia. 
 
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej na terenie 
przedmiotowej nieruchomości. 
 
Lokalizacja miejsc wszelkich wykopów, odkrywek, odwiertów, pobrania próbek i badań wymaganych 
do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia winna być uzgodniona z Zamawiającym. 
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Wszelkie pomiary, odkrywki, odwierty i badania należy wykonać we wszystkich pomieszczeniach, 
niezbędnych do wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia. W przypadku napotkania wtórnych 
zamurowań otworów drzwiowych, zamkniętych drzwi lub innych przeszkód, Wykonawca usunie je 
we własnym zakresie, własnym staraniem i na własnych koszt, w celu wejścia do pomieszczenia. 
 
Wszystkie wymagane dokumenty, zgody, decyzje i pozwolenia, niezbędne do wykonania przedmiotu 
niniejszego zamówienia, Wykonawca winien uzyskać we własnym zakresie, własnym staraniem i na 
własny koszt. 
 
Całość wykonanej dokumentacji należy przekazać Zamawiającemu pisemnie w formie papierowej (po 
5 szt. każdego opracowania) oraz w formie elektronicznej w plikach w formacie DOC, XLS, DWG, PDF 
(zapisanych na płycie CD/DVD). 
 
Przedmiotowa dokumentacja będzie wykorzystana do wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej remontu kapitalnego wyżej wymienionego zespołu budynków oraz do przygotowana 
opisu przedmiotu zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego 
tego zakresu. 
 
 
 
 
 

Załącznik: 
 
„Studium Historyczno-Konserwatorskie do projektu remontu kamienicy położonej w Warszawie na 
ulicy Targowej 14”, wykonane w styczniu 2016 r. przez dr Annę Golę 
 


